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Източник: ureport.bg 

Заглавие: Еврокомисията сръчка България за промени в закони, иначе – дела 
 

Линк: http://ureport.bg/34579/2014/09/25/politika/bulgaria/evrokomisiyata-srachka-balgariya-za-
promeni-v-zakoni-inache-dela/         

   

  

Текст: Европейската комисия иска от България да промени законодателството си в областта на околната 
среда и водите и свободното предоставяне на услуги. Това стана ясно от съобщение на 
представителството на ЕК. 
Еврокомисията е приела днес 147 решения, включително 39 мотивирани становища, и 4 решения за 
завеждане на дело в Съда на Европейския съюз.  
Свободно предоставяне на услуги 
Комисията иска от България да спазва разпоредбите на ЕС относно свободата на установяване и 
свободното движение на услуги (членове 49 и 56 от ДФЕС и членове 15 и 16 от Директива 2006/123/EО 
относно услугите на вътрешния пазар). В България по закон има минимални тарифи за услугите на 
ветеринарните лекари, които ограничават свободата на установяване и свободното предоставяне на 
услуги за чуждестранните доставчици на услуги.  
По силата на закона всяка година българските власти определят минималните цени за извършване на 
ветеринарномедицински дейности, с изключение на дейностите по изпълнение на мерките по 
програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма. 
Ако България не отмени скалата на минималните тарифи за услугите на ветеринарните лекари, достъпът 
до пазара ще продължи да бъде сериозно ограничен, тъй като тези цени пречат на новите участници, 
навлизащи на пазара, да се конкурират въз основа на цените на тези услуги.  
Това в крайна сметка лишава клиентите от възможността да получават услуги на друга цена. Засега 
изискването за минимални цени не е отменено и поради това Комисията иска от България, под формата 
на мотивирано становище, да предприеме действия за постигане на пълно съответствие с разпоредбите 
на ЕС. Ако българските власти не предприемат действия в срок от 2 месеца, Комисията може да отнесе 
въпроса до Съда на ЕС. 
Околна среда 
Комисията иска от България да измени законодателството си в областта на водите, поради което изпраща 
на българските власти две мотивирани становища. Първото мотивирано становище се отнася до пропуски 
при въвеждането на Рамковата директива за водите в националното право. Комисията извърши анализ 
на българското законодателство, от който установи редица пропуски, а след това изпрати две официални 
уведомителни писма по въпроса през ноември 2009 г. и септември 2013 г.  
Въпреки че България измени законодателството си и призна повечето от пропуските, тя не е приела 
всички мерки за отстраняването на тези пропуски, поради което все още не са предприети подходящи 
действия във връзка с някои технически подробности, като липсата на определени норми за мониторинга 
на елементите за качество. 
Второто мотивирано становище е свързано с факта, че законодателството на страната не е приведено в 
пълно съответствие с Директивата за питейната вода, чиято цел е опазването на човешкото здраве от 
неблагоприятните ефекти на заразяването на вода, предназначена за консумация от човека. Днешното 
действие се предприема вследствие на двете официални уведомителни писма, изпратени на България 
през ноември 2009 г. и септември 2013 г. Макар че много от първоначално посочените несъвършенства 
са отстранени, сега Комисията изисква от българските власти да отстранят и останалите от тях, в т.ч. като 
гарантират например, че се забранява снабдяването с вода за консумация от човека, която представлява 
потенциална опасност за човешкото здраве, или че използването ѝ се ограничава.  

http://ureport.bg/34579/2014/09/25/politika/bulgaria/evrokomisiyata-srachka-balgariya-za-promeni-v-zakoni-inache-dela/
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Ако в срок от два месеца България не предприеме действия, Комисията може да заведе срещу нея дела в 
Съда на ЕС. 
 
 

Източник: capital.bg 

Заглавие: Китай разкри фалшива търговия за 10 млрд. долара 
Дългогодишният гуверньор на централната банка може да бъде сменен по политически съображения 

 
Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/09/25/2387485_kitai_razkri_falshiva_turgoviia_za_10_mlrd_d
olara/        

   

  

Текст: Китайският валутен регулатор обяви, че е разкрил схеми за фалшива търговия на стойност 10 
млрд. долара, съобщава Bloomberg. Разследването, започнало през април миналата година, обхваша 24 
градове и области, като са установени особено много нередности в пристанището в град Циндао. Според 
властите уличените компании са "фалшифицирали, подправяли и неправомерно са използвали повторно" 
документи за внос и износ. Тези практики са създали канали за криминално движение на средства и се 
увеличили натиска върху вътрешния пазар чрез увеличени приходящи потоци от валута. 
Валутни потоци  
Пекин се опитва да ограничи неправомерното влизане на чужди валути на вътрешния пазар, тъй като то 
оказва натиск върху курса на юана и цените на имотите. "В резултат на това разследване вероятно ще има 
свиване на тези парични потоци. Това може да се отрази и на търговията със суровини, тъй като банките 
ще правят по-внимателни проверки на документацията", отбелязва Зоу Хао, икономист в Australia & New 
Zealand Banking Group. 
Китай разрешава някои суровини като медта да бъдат използвани като обезпечение при финансови 
сделки. След обявяване на новините от разследването цените на всички индустриални метали на 
специализираната лондонска борса се понижиха, като медта поевтиня с 0.5%. Според източници на 
Bloomberg от китайското правителство банките в страната имат експозиции в размер на 20 млрд. юана 
(3.3 млрд. долара) към компаниите от пристанището в Циндао, уличени в измами. 
Валутните резерви на Пекин вече са вторите най-големи в света заради покупките на долари, с които 
централната банка се опитва да ограничи поскъпването на юана. През последните 10 години китайската 
валута поскъпва почти без прекъсвания, което кара много инвеститори да залагат, че тази тенденция ще 
продължи. Това прави втората най-голяма икономика уязвима от внезапни промени на настроенията на 
валутните пазари. 
Централна банка  
На този фон в медиите се появяват спекулации, че дългогодишният гуверньор на централната банка на 
Китай Жоу Сиаохуан може да загуби поста си. Той е защитник на пропазарните реформи, но последните 
вътрешнопартийни спорове относно посоката на развитие на китайската икономика могат да му костват 
работата. За нов ръководител на Народната банка на Китай (НБК) е спряган Гуо Шукин, бивш банкер, 
който в момента е губернатор на източната провинция Шандун. Президентът Си Цзинпин иска да 
привлече повече свои съюзници на основните позиции в правителството, армията и ядрото на 
комунистическата партия. 
Значителни промени се очакват следващия месец, преди голям конгрес на партията. Жоу ръководи 
централната банка от 2002 г. и стои зад финансовите реформи, които доведоха до възникване на 
финансови пазари, либерализация на лихвените проценти и край на обвързването между китайския юан 
и щатския долар. Резултатите от дейността му през последната година обаче не отговарят на очакванията. 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/09/25/2387485_kitai_razkri_falshiva_turgoviia_za_10_mlrd_dolara/
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Източник: capital.bg 

Заглавие: Автомобилни гуми ще се рециклират в завод в Стара Загора 
"Медина мед" и "Диана" инвестираха 5 млн. лв. в новото предприятие 

 

Линк: 
http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/09/25/2387241_avtomobilni_gumi_shte_se_reciklirat_v_zavo
d_v_stara/   

   

  

Текст: Най-големите вносители на автомобилни гуми в България  -  "Медина мед" и "Диана", откриха в 
Стара Загора завод за рециклиране на излезли от употреба автомобилни гуми - "Екомедиана 
рисайклинг". В изграждането му собствениците са инвестирали 5 млн. лв. Чрез рециклиране от гумите се 
произвеждат няколко суровини  – гумен гранулат, метал и текстил, за които вече са осигурени пазари. 
Заводът е изграден върху обща площ от 2200 кв.м на мястото на изоставен цех от бившето предприятие 
"Агробиохим", който е напълно преустроен и модернизиран. За изграждането на новата мощност 
фирмата е кандидатствала по ОП "Конкурентоспособност" и по-конкретно по схемата "Енергийна 
ефективност и зелена икономика". Одобреният проект  е за 4 млн. лв., като 50% от тях са собствено 
финансиране. Инвестиционен кредит от Уникредит Булбанк също дава възможност да се реализира 
идеята. 
Нормативният хаос като мотив 
"Малка част от потребителите знаят, че старите гуми не могат да се изхвърлят на общинските сметища. 
Имаме Закон за отпадъците, но нямахме наредба как да се третира този закон. Плащахме екотакси в 
ПУДООС , т.е. на държавата, и чакахме тя да ни свърши работата, тоест тя да събира и унищожава тези 
гуми. 
През 2010 г. правителството пусна една наредба, с която разреши ние да си създадем организацията за 
събиране, транспортиране и оползотворяване на гумите. Заводът ни е създаден на базата на тази 
наредба", каза при откриването собственикът на "Медина мед" инж. Иван Панчов. 
"Изградихме предприятието в Стара Загора заради добрата локация, тук по-лесно можем да събираме 
износените и излезли от употреба  гуми от над 60 площадки от цялата страна", допълни той. 
След приемането на Наредбата за изискванията за третиране на излезлите от употреба гуми по Закона за 
управление на отпадъците в края на 2010 г. двете конкурентни фирми "Медина мед" и "Диана" учредяват 
"Екомедиана-2010", която получава лиценз за  организация по оползотворяване на излезли от употреба 
гуми. 
"Екомедиана" сега е най-голямата подобна организация в България, с над 66% изпълнение на целите по 
оползотворяване. В нея членуват  30 фирми - вносители и производители на гуми. Членувайки в 
колективната система, те получават възможност да се освободят от продуктова такса, която е в размер 30 
ст. на килограм за лека гума и 20 ст. на килограм за тежка гума. 
Това обаче става възможно, когато организацията докаже пред МОСВ, че е изпълнила  поставените от 
закона цели по събиране и оползотворяване на излезлите от употреба гуми. Членовете на "Екомедиана-
2010"   заплащат възнаграждение на организацията, определено с договор. С набраните средства се 
финансират дейностите по събиране, транспортиране и оползотворяване, в т.ч. рециклиране, на 
излезлите от употреба гуми. 
От есента на 2012 г. наредбата въведе нови изисквания - не по-малко от 50% от гумите, пуснати на пазара 
да бъдат рециклирани. Новите цели, които ще се постигат поетапно до 2020 г., насърчават материалното 
оползотворяване на излезлите от употреба гуми в съответствие с европейските директиви. Това дава нов 
стимул за реализиране на новия проект на "Медина мед" и "Диана". 
Производството 

http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2014/09/25/2387241_avtomobilni_gumi_shte_se_reciklirat_v_zavod_v_stara/
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Само цехът на "Екомедиана рисайклинг" е на площ от 1000 кв.м и е производство на датската Еldan 
Recycling. "Избрахме механичното раздробяване на гумите като метод, защото той е екологично най-чист 
и признат за най-добра практика в Европа и по света", каза инж. Стоян Панчов, който е и мениджър на 
организацията "Екомедиана-2010". 
"Линията ни е модулна, с което постигнахме гъвкавост  и приспособимост към пазара. Освен основните 
продукти – гумен гранулат, метал и текстил, могат да се произвеждат и няколко междинни продукта 
(шред, чипс и др.), които също намират приложение в строителството и промишлеността. Освен че е 
модулна, тази инсталация е най-икономичната, има най-малък специфичен разход на електроенергия за 
единица производителност", каза още той. 
Инсталацията преработва до 3 тона цели гуми за час, като максималният й капацитет е 16 000 тона цели 
гуми годишно. Целта е излезлите от употреба гуми да се рециклират до суровини, от които могат да се 
произвеждат други изделия. "Екомедиана рисайклинг" реализира получените суровини на свободния 
пазар. 
Най-голяма част от рециклирания материал (60-70%) е гуменият гранулат, металът е от порядъка на 10-
15%, останалото е текстил (изкуствени влакна, които се използват при производство на леките гуми). 
"Екомедиана рисайклинг" си партнира с KRAIBURG Relastec, най-голямата фирма в Европа, произвеждаща 
изделия от гумен гранулат. Полученият при рециклирането метал пък се предава на фирми, които се 
занимават с метален скрап. В старозагорското предприятие работят 13 души. 
Нови възможности 
Предстои и втори етап от инвестицията в новото предприятие, в който ще бъдат инвестирани 
допълнително 2-3 млн. лв. Планираме инсталиране на линия за пречистване на текстила и стоманата, с 
което ще постигнем още по-добри пазарни позиции, казват собствениците. 
В перспектива ще произвеждаме и крайни изделия, които на този етап не бихме искали да коментираме, 
допълват те. Собствениците на "Екомедиана рисайклинг" се надяват да получат нови възможности за 
финансиране на втория етап от изграждането на предприятието при отварянето на следващия програмен 
период по ОП "Конкурентоспособност". 
 
 
 

Източник: kaldata.com 

Заглавие: Нови мощни акумулатори, съставени от разтопени метали 
Линк: 
https://www.kaldata.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%80/%D0%9D%D0%BE%
D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8-
%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-
%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-
%D1%80%D0%B0-93823.html          

  

Текст: Учените от Масачузетския технологичен институт предложиха нова технология за изграждане на 
мощни акумулатори, които могат да заменят традиционните системи за съхраняване на енергия в големи 
мащаби. В края на миналата седмица в Nature бе публикувано допълнение към научната работа, 
описваща акумулатор, съставен от седем различни разтопени слоя. 
Новата технология използва два слоя различен разтопен метал, разделен от слой разтопена сол, която се 
използва като електролит. Всеки от материалите е с различна плътност и слоевете не се смесват. 

https://www.kaldata.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%80/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0-93823.html
https://www.kaldata.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%80/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0-93823.html
https://www.kaldata.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%80/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0-93823.html
https://www.kaldata.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%80/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0-93823.html
https://www.kaldata.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%80/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B0-93823.html
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Предишният прототип на тези акумулатори беше съставен от разтопен магнезий, използван като 
електрод, а за другия електрод учените използваха слой от антимон, като работната температура бе 700 
градуса по Целзий. При новия вариант, единият електрод е от литий, а другият е съставен от смес от 
олово и антимон, и работи при температура 450 градуса по Целзий. 
Тестовете показват, че дори и след 10 годишно активно използване, новите акумулатори ще запазят 85% 
от своят първоначална ефективност. 
Засега в големите предприятия и заводи излишната мощност се използва за изтласкване на вода към 
висок резервоар, която после се използва за получаване на електрическа енергия чрез турбини. Поради 
загуби при триене, тези системи възвръщат не повече от 70% от натрупаната енергия. Новите 
акумулатори вече имат ефективност 70%, която тепърва ще се повишава. 
 
 

Източник: greentech.bg 

Заглавие: Гърция отива в евро-съда заради неадекватно управление на опасни отпадъци 
 

Линк: http://www.greentech.bg/archives/55678       

   

  

Текст: Европейската комисия прати Гърция в Съда на Европейския съюз заради лошо управление на 
опасните отпадъци. Пет години след първото решение на ЕК Гърция все още не е въвела евро-
регулациите. Поради това Комисията иска от Съда да наложи глоби, като предлага еднократна сума от 14 
904 736 евро и ежедневна глоба в размер на 72 864 евро за всеки ден, докато не бъдат изпълнени 
задълженията на страната. 
Опасните отпадъци не трябва да се смесват с другите отпадъчни потоци, тъй като представляват по-голям 
риск за околната среда и човешкото здраве от „неопасните“ отпадъци. Поради това те изискват по-строг 
режим на контрол. Решението на ЕК от 2009 г. отбеляза липсата на план за управление за справяне с 
различните видове опасни отпадъци, като например медицински отпадъци и химикали, които остават в 
околната среда за по-дълго време и има вероятност да причинят рак (полихлорбифенили и 
полихлоротерфенили). 
За да въведе регулациите, Гърция трябва: 
 да приеме подходящ план за управление на опасните отпадъци 
 да създаде подходящи съоръжения за обработка на опасните отпадъци 
 да се справи с проблема с „историческите“ отпадъци, които са временно съхранявани, докато се 

въведат мерки за ефективното им управление 
Гърция трябваше да приведе практиките си в съответствие с европейските норми до 2013 г. Въпреки това 
дори първата стъпка, необходимо за решаването на проблема – приемането на адекватен национален 
план за управление на опасните отпадъци – все още не е предприета. Към днешна дата Комисията не е 
получила и никаква надеждна схема, според която това да се случи в бъдеще. 
По препоръка на комисаря по околната среда Янез Поточник Комисията праща Гърция към Съда на 
Европейския съюз с молба за глоби. 
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